
فأنا أقول احلمد هللا حججنا أّوال حّجة اإلسالم و حججنا حنو ثالثني حّجة تقّربا إىل اهللا و اعتمرنا ما  الشيخ :

أبواب احلّج و العمرة أستطيع مبا بقي يل من قّوة شاء اهللا من العمر و رّمبا رّمبا ما أدري أستطيع أنّه لو فتحت يل 

أن أعيدها فإذا منعوين من احلّج و العمرة أقول بلسان احلال و ال أقول بلسان القال أنت مسّكر و أنا مبّطل . 

  أخذت اجلواب ؟

ن باز أرجو أن جتيبونا عليه هل يصّح أن يقال من باب حسن الّظّن بالّشيخ ب ...نعم . لكن عندي  السائل :

أنّه أفىت ما أفتاه سّدا لباب الفتنة أو عن دليل قام عنده فاقتنع به و خباّصة أنّه معروف بالعلم و الّتقوى و ال نزّكيه 

  على اهللا .

ال ميكن أن نقول يف مثل الّشيخ و أمثاله من اّلذين نشهد هلم أّوال بالعلم الّنافع و ثانيا بالعمل الّصاحل  الشيخ :

حد األمرين لكن أنا أرى أنّه أن يكون هناك دليل صواب يسوّغ هذا الواقع املؤمل و الّسماح لدخول إّال أن يكون أ

الّصليبّيني مبختلف أجناسهم على كثرة عددهم و عددهم لبالد اإلسالم ال أقول بأرخص األمثان بل بدون أّي مثن 

ن مسعنا فيما قرأنا و فيما منى إلينا أدلّة بل بثمن يدفع هلم بدل أن يدفعوه هم ال ميكن أن يوجد هناك دليل و حن

يتّكؤون عليها و يعتمدون عليها أنا أستغرب أن تصدر من بعض هؤالء املشائخ فيغلب على ظّين أّا مفروضة 

عليهم أو ملصقة م فهم ال يدينون اهللا ا ألّن يف احلقيقة طالب العلم اّلذي رزق شيئا من الفقه اّيل أشار إليه 

ال ميكن أن يقول مثل هذا  ( من يرد اهللا به خيرا يفّقه في الّدين )عليه الّسالم يف احلديث املعروف  الّرسول

اإلستدالل مثال بعضهم يأيت بدليل على هذا الواقع األسيف أّن الّرسول عليه الّسالم استعان بدليل خّريت خبري 

الطّرق اّليت تضّل املشركني عنهما هذا دليل ؟! حينما هاجر من مّكة إىل املدينة ليدّل الّرسول و صاحبه على 

الّرسول استعان مبشرك ليدلّه على الطّريق و قس على ذلك سائر األدلّة كّلها و اجلامع يف أّا ال تصلح دليال هو 

ة هي ما يأيت و هو قويل إّن احلوادث اجلزئّية اّليت يستدّل املسّوغون جللب الكّفار الّصليبّيني إىل بالد الّسعوديّ 

جزئّيات كّلها تدور حول استنصار الّرسول القوّي باملشرك الّضعيف بالّنسبة إليه عليه الّسالم قّوة ماديّة الّرسول 

أقوى يف هذه القّوة فضال عن القّوة اإلميانّية اّليت هي معدومة عند الكّفار اّلذين استعان م الّرسول عليه الّسالم 

األمر اآلن فيختلف كّل اإلختالف إّن اإلستعانة باألمريكان وحدهم إّمنا هو من باب يف تلك احلوادث اجلزئّية أّما 

استعانة الّضعيف بالقوّي و اّلذي وقع يف تلك اجلزئّيات هو من باب استعانة القوّي بالّضعيف فاستعانة القوّي 

ملصلحة أّما استعانة بالّضعيف فيه مصلحة ال تقابل مبفسدة فضال عن أن تقابل مبفاسد هي أفسد من تلك ا

الّضعيف بالقوّي فكّلها مفاسد و المصلحة فيها إطالقا فشّتانة بني املقيس و املقيس عليه استعار الّرسول عليه 

الّسالم أدرعا من صفوان بن أمّية هاه هذه استعانة مبشرك سبحان اهللا الّرسول هو رئيس الّدولة و معه أسود الورى 



ه يفدونه بكّل نفيس لديهم يستعري أدرعا من كافر مشرك و خيشى لضعفه و العتقاده أبطال الّدنيا كّلها ينصرون

لقّوة من يريد أن يستعري منه و هو الّرسول عليه الّصالة و الّسالم خيشى أن يأخذها منه غصبا رغم أنفه و لذلك 

ستعار الّرسول بأدرع هذا املشرك إذا إذا ا ( ال . عارية مؤّداة )يقول أغصبا يا رسول اهللا أم عارية مّؤّداة يقول 

القميع اّلذي ال قّوة له و ال صولة له كيف يقاس على ذلك استعانة الّضعيف أي الّدولة الّسعوديّة الّضعيفة 

بالّدولة األمريكّية القويّة فكيف و معها بريطانيا و فرنسا و و إىل آخره ّمث منذ أيّام قريبة سألين سائل يف اهلاتف و 

الّسائل امرأة و امرأة أشباه الّرجال تدافع عن هذا اإلستنصار بالكّفار و تقول هل يف قدرة الّدولة الغريب أّن 

الّسعوديّة أن جتابه العراق و عدد الّدولة الّسعوديّة كذا مليون و العراق كذا ماليني فأنا أجبتها جبواب طويل و 

األمريكان من جنود األمريكان يهود ؟ شو رأيك ؟ خالصته اآلن قلت هلا أرأيت أنّه ممكن أنّه يكون يف هؤالء 

أجابت جبواب سياسي حّىت أوحى إّيل لعّلها من املخابرات قالت حمتمل , قلت هلا فقط حمتمل ؟ ما يف يهود 

إطالقا يف اجليش األمريكي أمريكّيني قالت حمتمل قلنا منشي معك مع هذا اإلحتمال لو أّن هؤالء اليهود وصلوا 

ّنوا إىل بلدهم اّلذي أخرجوا منه رغم أنوفهم يف عهد عمر بن اخلطّاب و استعصوا به و أنزلوا إىل خيرب و ح

جنودهم و طائرام و دبّابام إىل آخره هل يف استطاعة الّدولة الّسعوديّة أن خترجهم رغم أنوفهم ؟ كان جواا 

ة بني الّدولة الّسعوديّة و الّدولة األمريكّية أن جيوز أيضا جوابا سياسّيا لكّنه هزيل باملرّة قالت ال يوجد يف اإلتّفاقيّ 

هلم أن يتعّدوا األماكن اّليت اتّفق على نزوهلم فيها قلت هلا سبحان اهللا و هل هلؤالء الكّفار و املشركني عهد و 

سلمني يف ذّمة و حنن نعلم مجيعا نقض اإلتّفاقات اّليت اّختذت بسبب استيالء اليهود و ظلم اليهود إلخواننا امل

فلسطني و وقوف األمريكان مع اليهود طيلة هذه الّسنني ماعتربنا ذه احلوادث يف فلسطني حّىت ال نزال نثق 

بعهودهم و مبواثيقهم و من الطّرائف أّين قلت هلا أنت من أين تتكّلمني ؟ قالت من األردن قلت أفهم أّنك 

فيها عّمان و فيها كذا و كذا من بالد تعرفينها فهذه تعمية و جتيبينين بأجوبة سياسّية قالت ملاذا . قلت األردن 

أنا أعرف أّن اجلواب الّصريح هو اّلذي يغين الّسائل من أن يعيد الّسؤال بطريقة أخرى فأنت اآلن أجبتيين جبواب 

يف أّي البالد  مطّاط يف األردن اآلن أنا أضطّر أقول يف أّي بالد من األردن قالت أنا ما أتكّلم بلغة الّسياسّيني

أنتم من األردن تتكّلمني قالت من العاصمة قلت ال تزالني تتكّلمني بالّسياسة . العاصمة أيضا فيها جهات 

شرقّية و غربّية و مشالّية و جنوبّية اجلبل الفالين و اجلبل العّالين إىل آخره فمن أيّها أنت تتكّلمني ؟ ألّا هي 

ألتين شو رأيك يف اعتداء صّدام على الكويت ؟ قلت ال شّك هذا بغي و شّكت أنّه يعين كانت من مجلة ما س

جبت هلا اآلية و وضعتها حتت أمر واقع مع األسف أّن الّسعوديّة اّلذين كّنا نظّن فيها و كان أملنا فيها أنّه هي 

إن بغت إحداهما (( و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فاّليت تستطيع أن حتّقق قوله تعاىل 



لكن مع األسف الّشديد أّن الّدولة الّسعوديّة مل تكن  على األخرى فقاتلوا الّتي تبغي حّتى تفيئ إلى أمر اهللا ))

عند حسن ظّننا ألّا لو أرادت أن تطّبق هذا احلكم الّشرعي فهي ال تستطيع أن تطّبقه ألنّه جيب عليها أن 

ستعانت بالكّفار من هنا دخلنا يف املوضوع و قالت هي الّسعوديّة تكون أقوى من العراق و ألمر ما هي ا

ذاك احلديث املهّم فكانت من مجلة ما قّدمت شكوى أنّه اآلن ...تستطيع أن تقف و لذلك بّررت اإلستعانة

تتصّنع  الكويتّيني شّردوا شذر مذر و أصام الفقر بعد ذاك الغىن و و إىل آخره و كأّا تكاد تبكي و أشعر بأّا

فلّما قالت يل أنا يف عّمان و قلت هلا يف أّي عّمان أنت يا أخيت ؟ و لعّلنا تدي إىل مكانك و نّتصل بك 

بواسطة زوجيت حّىت نساعدك إّما ماّديّا و إّما معنويّا قالت ال أنا احلمد هللا من الّناحية املاديّة مكفّية طّيب على  

عطتين مكان و قالت أنا حديثة عهد هنا يف عّمان ال أدري املنطقة تصّدقوا كّل فليكن من الّناحية املعنويّة ما أ

  . ...وحدة اجر و تنزل يف بلد ما تعرف احملّل اّلذي نزلت فيه 

  سائل آخر : كويتّية ؟

آخره  إّما كويتّية و إّما عراقّية الّلهجة بتختلف علّي لكن هي تظاهرت بأّا مظلومة و أّا كويتّية و إىل الشيخ :

ا سألوين شو رأيك ماذا يكون موقفنا 
ّ
فالّشاهد أنا أجبت جبوابني ال يرضي الطّرفني و قد قلت لبعض الّسعودّيني مل

قلت له و اهللا أنا أمري عجب إن تكّلمنا ضّد العراقّيني قالوا هذا سعودي و إن تكّلمنا ضّد الّسعودّيني ألّم 

ي . و لكن حنن ال يهّمنا إّال أن نصدع باحلّق و ربّنا عّز و جّل هو اّلذي خالفوا الّشرع يف القضّية قالوا هذا عراق

  يعيننا و ينصرنا خّلص اجلواب عن ملحقك ؟

  هل اجلهاد جائز مع صّدام حسني أم ال؟ السائل :

  اّلذي يسأل شو الزم يساوي ؟ الشيخ :

  بيستمع . السائل :

  ؟بيستمع , يا ترى املسؤول حيّق له أن يسأل  الشيخ :

  نعم حيّق له . السائل :

  أنا أسألك , صّدام عم جياهد ؟ الشيخ :

  . ...ال . وين جياهد  السائل :

  إذا شلون بّدك جتاهد مع من ال جياهد ؟ الشيخ :

  . ...هو يعين يف الوقت احلاضر  السائل :

ك طّول بالك اهللا يهديك ما جاوبتين , اتّفقنا مثل مل أنت بيجوز أّنك تسألين أنا بيجوز كمان أن أسأل الشيخ :



... .  

  . ...ال حول و ال قّوة إالّ باهللا  السائل :

نعم دائما حوقل ألنّه كنز من كنوز اجلّنة أن تقول ال حول و ال قّوة إالّ باهللا لكن هذا بينك و بني رّبك  الشيخ :

ك هل أّن صّدام جياهد مو بينك و بيننا . فأنا سألتك سؤال و شكرتك يف نفسي أّنك أجبتين عليه و هو سألت

قلت ال . لكن ما عاملت الّسؤال الثّاين اّلذي صدر مّين معاملتك لسؤايل األّول , كان جوابك عن سؤايل األّول 

  صريح ما فيه التواء أّما جوابك عن الّسؤال الثّاين ما مسعته بعد شو هو ؟

  فيما إذا صار . السائل :

  فكيف تريد أن جتاهد مع من ال جياهد ؟ قل يل اجلواب باختصار .طّول بالك , سؤايل الثّاين كان  الشيخ :

  يف املستقبل ممكن يصري جهاد ....فيما إذا تظاهر باجلهاد و إذا السائل :

  هذا فيما إذا جاهد , أنا أسألك كيف تريد أن جتاهد مع من الجياهد هل يصّح ؟ الشيخ :

  . ...ل بّدو جياهد ال ما يصّح مع من ال جياهد بس يف املستقب السائل :

وحدة وحدة , اآلن أنت يف األخري جلأت فيما لو جاهد أنا سأجيبك عن هذا لكن تكون ظلمتين إذا  الشيخ :

أجلأتين أن أجيبك عن هذا الّسؤال و أنا أنتظر منك اجلواب عن سؤايل و هو إذا كنت تعتقد أنّه ال جياهد فهل 

  جيوز أنت أن جتاهد مع من ال جياهد ؟

  ال جيوز . : السائل

  خالص , اآلن أنا أجيبك عن سؤالك شفت شلون اإلنصاف جّيدا . الشيخ :

  نعم . السائل :

أقول يوم يستعّد صّدام أو غري صّدام و ال تفّرق بني صّدام و الّسعوديّة حّىت الّسوريّة البعثّية فيما إذا ما  الشيخ :

صّدام أو كان حافظ أو كان فهد أو أّي دولة عربّية  أعلنت اجلهاد و استعّدت للجهاد يف سبيل اهللا سواء كان

أخرى إذا أعلنت اجلهاد و استعّدت للجهاد اإلستعداد الّشرعي حينئذ جيب على املسلمني أن جياهدوا مع هؤالء 

  ااهدين شو رأيك هذا اجلواب صّح أم ال؟

  . ...اجلواب صّح بس فيه  السائل :

  ؟ال ال ما يف بّس صّح أم ال  الشيخ :

  نعم صّح اجلهاد ماضي إىل يوم القيامة . السائل :

ا قام اجلهاد يف أفغانستان هل جاهد املسلمون مع  الشيخ :
ّ
أحسنت جّدا , نأيت نقول لك اآلن شو رأيك مل



  أفغانستان ؟

  نعم جاهدوا . السائل :

  أين هم ؟ الشيخ :

  اآلن مع الّسعودّيني و األمريكان . السائل :

  . ...و أمثالك ليش متحّمسني للجهاد مع من ال جياهد ؟ طّول بالك اآلن أنت  الشيخ :

  جمّرد سؤال شرعي فقط . نسأل نقول قال الّشيخ كذا و كذا . ... السائل :

  جاوبناك . الشيخ :

  اهللا جيزيك خري يا شيخ . السائل :

  اهللا حيفظك . الشيخ :

ا إذا ينووا اهلجوم على العراق غري الّسعوديّة و الكويت يف القّوات الّسعوديّة قّوات عربّية , يعين فيم السائل :

  . ...بّدنا احلكم الّشرعي  ...موجود قّوات عربّية يف املقّدمة 

  . ...أنا ما فهمت هذا الّسؤال  الشيخ :

  الّسؤال أنّه يف قّوات إسالمّية داخل الّسعوديّة مصريّة سوريّة مشّكلة يعين . السائل :

  .مشّكلة نعم  الشيخ :

  فإذا بدأت العراق باهلجوم . بّدنا نشوف احلكم الّشرعي . السائل :

احلكم الّشرعي ما بيجوز ملسلم أن يقاتل أخاه املسلم إّال من كان باغيا فيقاتل كما يف اآلية الّسابقة و  الشيخ :

فإن بغت (( و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما أنت عارفها فما اّلذي أشكل عليك ؟ 

  هذه اآلية مو جواب سؤالك ؟ إحداهما على األخرى فقاتلوا الّتي تبغي حّتى تفيء إلى أمر اهللا ))

  . ... السائل :

  ما أجبتين , أنت ما ذكرت الكّفار ذكرت املسلمني . الشيخ :

  . ... السائل :

  و هذا يغّري اجلواب , شو القضّية لوانّية الشيخ :

حّىت حيتّلوا فلسطني ننتظر حّىت إيش نعمل فيها ال نقتل هؤالء و ال هؤالء هذه  ...يهود فلسطني ال ... السائل :

  شو نسّوي عنهم ؟ ...قّوات عراقّية و قّوات سعوديّة و عربّية مشرتكة 

هذا كّله أخي أجيب عنه مرارا و تكرارا و خالصة اجلواب مسعته لكن أنت لست مستجمعا أفكارك أقّل  الشيخ :



ا أتاك اجلواب على خالف ما كنت تتصّور قلت أنّه فيه أمريكان بس مىت قلت  ...ما يقال 
ّ
هيك كان سؤالك مل

  . ...أنّه فيه أمريكان من بعد أن أخذت اجلواب 

  أنت عارف أنّه فيه أمريكان يف الّسعوديّة السائل :

ا قلت أنا أغّري الّسؤال أنا قل الشيخ :
ّ
ت لك أغّري اجلواب لكن ما أعطي بالك لكّل سؤال جواب و لذلك مل

هكذا يكون البحث يا أخي تقّدم الّسؤال جمموع من كّل الّنواحي حّىت تأخذ اجلواب كذلك أّما تسألين سؤال 

أجيبك هذا اجلواب ما يوصلك للهدف اّلذي تريده تطّور الّسؤال أنا أطّور كمان اجلواب إىل مىت نتّم نغّري و نبّدل 

... .  

يقولون ملاذا ال جيتمع الّشيخ ناصر بأهل العلم و الفضل ممّن هم على منهجنا يف هذا بعض اإلخوة  السائل :

البلد و خيرجون للّناس ببيان أو فتوى واحدة حول األوضاع الرّاهنة يعتمدها اإلخوة و غريهم و تكون حّجة على 

صحاا تّدعي أّا هي املعتمدة لدى الّناس مجيعا بدل من أن خترج للّناس آراء فرديّة و بيانات غري موقّعة بأمساء أ

  الّسلفّيني و ال رأي هناك سواها ؟

نعم . أّما الّسؤال هذا يوّجه إّيل فأنا أقول اعكس تصب وّجهه إىل من تقول عنهم أّم علماء ما رأيكم  الشيخ :

؟ فإن أجابوا  يا معشر العلماء باأللباين هل هو عامل ؟ هل هو طالب علم ؟ هل يستحّق اإلجتماع به أم ال

باإلجياب كما تظّن أنت و من معك من الّدراويش حويل إذا أجابوا أي نعم تقول هلم نفس الّسؤال هذا شو 

  رأيك ؟

  . ...على األقّل ّممن هم يعين من اإلخوة  السائل :

يف عنده هو اّلذي أشرت أنت هلم ألنّه أخي ألّن اإلجتهادات ختتلف فيه إنسان منهجه يف احلياة ما  الشيخ :

غريه يرى  (( اصدع بما تؤمر و أعرض عن الجاهلين ))سياسة يسّميها غريه هذه سياسة شرعّية فهو يرى 

فحينئذ األسلوب يف  " دقّة على احلافر و دقّة على الّنافر "خالف ذلك أنّه سّدد و قارب و على الّتعبري الّشامي 

دفع ألن أطلب اإلجتماع مع هؤالء العلماء و خباّصة إذا كان الّدعوة يف الّسياسة خمتلفة و لذلك أنا شخصّيا ال أن

فيهم كّل يوم هو يف وجه . اليوم بريفع من شأن فالن اّلذي كان قبل أيّام يكّفره و بالعكس اّلذي كان قبل أيّام 

اهم يرجو أنّه هو يكون ناصر اإلسالم و إذا هو صار عنده من الكّفار هؤالء ما ميكنين أنا أجلس معهم و أتف

  معهم هذا املثل األسوء , و املثل األقرب أعطيتك اجلواب واضح ؟ 

واضح بس أقول ما فيه على األقّل بعض اإلخوة القالئل يعين ليس شرطا أن نكون مّتفقني يف كّل شيء  السائل :

  ي الّسلفّيني .أستا لكن يف هذه الّنقطة البّد جنتمع و خنرج للّناس ببيان على األقّل يفهمه الّناس أنّه هذا رأ



يا أخي تعرف أنت يف دمشق فضال عن هنا مثل ما أقول دائما إذا واحد يدعوين ما بيلقى مزح تعرف  الشيخ :

  أم ال ؟

  أي و اهللا أعرف . السائل :

لكن أنا ما عندي استعداد أطوف على الّناس و العلماء ألّنين أنا لست متخّصصا يف هذا اال لكن  الشيخ :

فإذا دعيت على طعام  ( من دعي فليجب )ّرسول عليه الّسالم اّلذي قيل و لو بغري هذه املناسبة أحّقق قول ال

فاستجب فورا و إذا دعي إىل طعام معنوي كمان نستجيب فورا أّما أنا فهذا حسني دعانا جزاه اهللا خريا لكن أنا 

ال كذلك أنت و غريك دعوين و ما دعومن دعاين فأستجيب له  ...م ليش ؟ ما أدعوه و أنا مقّصر يف هذا ا

لكن كذلك من الّناحية املعنويّة ما عندي استعداد أنا أعمل دعوة لكن إذا أحد دعاين فسرعان ما أستجيب له 

  أخريا أقول لك و ألمثالك من املتحّمسني كونوا أنتم صلة الوصل .

  . ...ممكن يعين أستاذ توافق  السائل :

  ل ما بتالقي مزح .و أنا حاضر أنا أقو  الشيخ :

  جزاك اهللا خري . السائل :

  و إيّاك . الشيخ :

  فيه عندك شيء ؟ الشيخ :

  احلليب : بعض األسئلة أرسلها بعض إخواننا من أفغانستان .

  باكستان ؟ الشيخ :

 احلليب : أفغانستان , يف منطقة بيشاور بالّذات يقول يقول بعض الّناس عارضني عّدة شبه حول تثبيط من واقع

اجلهاد و معروفة فتواكم يف وجوب اجلهاد يف أفغانستان فيقول هؤالء املثّبطون أو املشّككون بأّن الّنّيب عليه 

( فمات فقتلته إىل آخر احلديث  ( من قاتل تحت راية عّمّية يقاتل لعصبّية و يغضب )الّصالة و الّسالم قال 

يعتقد أّن العامل يتحّكم فيه أربعة أقطاب و هو يعتقد فهؤالء ااهدون رئيس دولتهم و هو جمّددي  جاهلّية )

أيضا يف دعاء األموات و كثري من األقوال الكفريّة اّليت هي خمرجة من املّلة فيقول أليس من يعتقد هذا الكالم  

  كافر ؟ فإن كان كافرا أليس من يعطي البيعة له يكون مثله ؟ فكيف نقاتل مع هؤالء و هم على مثل هذا ؟

نعم , أنا أقول أّوال ليس هناك بيعة ألنّه مل يوجد خليفة يدعى املسلمون ملبايعته إّمنا كّل ما ميكن أن  :الشيخ 

يقال أّن هناك تعاونا مع هذا الّرجل اّلذي يقال إنّه صويف و إنّه يعتقد يف األقطاب األربعة ممّا هو كفر ال شّك 

ه ليس من العدل يف شيء أن ننسب هذه العقيدة لكّل ااهدين فيه عند أهل الّسّنة و اجلماعة . ثانيا يف ظّين أنّ 



(( أم لم ينّبأ بما في صحف موسى و إبراهيم اّلذي وّفى أالّ يف أفغانستان و إّال نكون قد خالفنا قوله تعاىل 

ا اآلن . ثالثا لعّل الكثريين من إخواننا احلاضرين هن تزر وازرة وزر أخرى و أن ليس لإلنسان إّال ما سعى ))

مسعوا و هذه عودة إىل املوضوع الّسابق أّن ما كان خيشاه بعض ممّا لو أّن صّداما هاجم الّسعوديّة و احتّل البالد 

الّسعوديّة أو على األقّل احتّل املواطن احلّساسة اإلقتصاديّة مناجم البرتول على األقّل ليس معىن هذا أّن حزب 

ذلك ألّن صّداما و حكومته و إن كانوا ميثّلون البعث حزب البعث و هو البعث هو اّلذي سيطر على الّسعوديّة 

بال شّك يعين حزب غري إسالمي بل هو كافر لكّن صّداما ال ميّثل الّشعب العراقي كما أنّه حزب البعث الّسوري 

ميّثل ميكن باأللف  ال ميّثل الّشعب الّسوري فهنا يوجد بعض الّسورّيني اآلن فهل حنن نقول إنّه ميثّلنا ال . و ال

واحد أو أقّل فإذا كما أنّنا كّنا نقول و النزال نقول أّن حزب البعث يف العراق أو يف سوريّة ال ميّثل الّشعب 

  العراقي املسلم و الّشعب الّسوري املسلم كذلك نقول بأنّه هذا اّلذي مسّيته إيش جمّددي ؟

  احلليب : نعم .

ّن هذا ميّثل عقيدة قّواد و رؤوس املقاتلني هناك و اّلذين رفعوا راية اجلهاد يف آه . ال نستطيع أن نقول أ الشيخ :

سبيل اهللا ألّول مرّة يف بالد إسالمّية ال نستطيع حنن أن نقول إذا بأّن كّل األفغانّيني اّلذين رفعوا راية اجلهاد و 

ّددي هذا باألقطاب األربعة فإذا هو يف القتال يف سبيل اهللا هم كّلهم أمجعون أكتعون أبتعون يعتقدون اعتقاد جم

هذه العقيدة مع الّتحّفظ نقول إذا صّحت األخبار اّليت تنقل و يؤسفين إىل أّن الّنفس تطمئّن إىل تصديقها 

لكثرا و ال نستبعد  وجودها يف مثل هذا الّرجل ألنّنا بلينا بأمثاله يف سوريّة كثريا و كثريا جّدا لكن الّنقطة 

املوضوع أنّنا ال نستطيع أن نقول إنّه ميّثل الّشعب األفغاين كّله أو ميّثل قّواد ااهدين يف سبيل اهللا   احلّساسة يف

كّلهم إذا ال جيوز أن يكون هذا مثّبطا لّلذين يريدون أن جياهدوا حّقا يف سبيل اهللا من املسلمني سواء كانوا 

م مجعهم بل أنا أعتقد لو كان هناك وحدة تفكري أنّه جيب أفغانّيني أو غريهم من األعاجم أو كانوا عربا فاإلسال

على اإلسالمّيني و خباّصة منهم الّسلفّيني يف كّل البالد اإلسالمّية أن يتوّجهوا بكلّيتهم إىل تلك البالد ليجاهدوا 

اجلهاد األّول و اجلهاد مرّتني املرّة األوىل جياهدون الّشيوعّيني اّلذين ال يزال الّروس يساعدوم و يغّذوم هذا هو 

الثّاين لتصحيح بعض العقائد و بعض املفاهيم اّليت توجد يف الّشعب األفغاين و ليس فقط يف هذا الّرجل ألّن 

هؤالء أعاجم فإذا اجلهاد ينبغي أن يظّل هناك مستمرّا و قد سئلت مرارا و تكرارا قيل يل أال تزال تعتقد أّن هناك 

قول من قبل مع وجود الفرقة و اخلالف و الّنزاع بني القّواد ؟ بل هذا يزداد فرضّية اجلهاد فرض عّني كما كنت ت

حّىت حيصل أحد شيئني الّشيء األّول أن يقضى على احلكم الّشيوعي هناك و ترفع الرّاية اإلسالمّية ألّول مرّة يف 

ازام ااهدين بسبب  بلد إسالمي أو ال سامح اهللا أن تكون األخرى و هي أن تضع احلرب أوزارها على



اختالفهم بعضهم مع بعض حينئذ يبق حكم اجلهاد يف أفغانستان كحكم اجلهاد يف فلسطني و أنتم تعلمون ما 

هو حكم اجلهاد يف فلسطني ال تظّنوا أّن حكم اجلهاد يف فلسطني ساقط هو قائم لكّنه غري مستطاع بينما كان 

ألخرى ال سامح اهللا وضعت احلرب أوزارها على أساس من الّرضى يف أفغانستان قائما و مستطاعا فإن كانت ا

  ذا الواقع األليم من الّتفّرق فحينئذ يصبح األمر هناك كما األمر هنا و نرجو أن ال يكون كذلك .

قادة  احلليب : الّسؤال الثّاين اّلذي يطرحه هؤالء بأنّه معلوم الّتناحر و اإلختالف و الّتدابر حّىت الّتقاتل ما بني

(( و ال ااهدين فضال عن أفرادهم يقولون فكيف نقاتل مع قوم موعودين باهلزمية و الفشل كما قال تعاىل 

  , فهل هذا جيوز ؟ تنازعوا فتشلوا و تذهب ريحكم ))

  ال . هذا ال جيوز إيش هو اّلذي جيوز  الّتقاتل أو اجلهاد معهم ؟ الشيخ :

  بالفشل . احلليب : اجلهاد مع هؤالء املوعودين

هذا يف الواقع أقول أنا مع األسف الّشديد هذا يصدر من بعض إخواننا من طّالب العلم سواء كانوا مّنا  الشيخ :

و على منهجنا الّسلفي أو كانوا من مناهج أخرى هذا يدلّنا و يشعرنا بأّم ال علم عندهم و ال فقه عندهم حنن 

ليل القرآن الّصريح يف هذا اال و بعض احلوادث اإلسالمّية اّليت أّول من يعتقد أّن اخلالف هو سبب الفشل بد

وقعت يف العهد األّول األنور كغزوة حنني لكن هذا ال يعين أنّه ال جناح هلم و ال نصر هلم فيما إذا عادوا و اتّفقوا  

بسبب أّم وقعوا يف كما يريد اهللا أو بعبارة أصّح كما حيّب اهللا منهم فلذلك نفض اليد عن هؤالء ااهدين 

خمالفة شرعّية هذا ليس شرعا و بالّتايل الزمه ليس مشروعا و هو ما دام اختلفوا فنحن ما جناهد معهم إذا ماذا 

يريد هؤالء بسطاء الّتفكري هل يريدون من هؤالء ااهدين اّلذين وقع منهم مثل هذا اإلختالف و الّتنازع أن يلقوا 

ألفغانّية اّليت عجنت بالّدماء هلؤالء الّشيوعّيني هكذا يريدون ؟ هذا معىن كالمهم و الّسالح و يقّدموا األرض ا

هذا ال يقوله إنسان فيه ذرّة من عقل و فهم و لذلك فأنا أقول العكس متاما جيب على املسلمني يف كّل بالد 

يتحّقق أحد األمرين اّلذين ذكرما  الّدنيا أن يزالوا مناصرين هلؤالء بكّل قّوة باستطاعتهم أن يقّدموها إليهم حّىت 

آنفا إّما الّنصر و إّما اهلزمية فإذا حّق الّنصر إن شاء اهللا فذلك ما يرجوه كّل مسلم و إن كانت األخرى ال مسح 

  اهللا عادت القضّية كما قلنا بالّنسبة لفلسطني.

من الّصادقني و ال يزّكونه على اهللا  احلليب : يذكرون شبهة ثالثة فيقولون ناقلني عن أحد ااهدين ذكروا أنّه

يقولون ذهب عند أحد القادة امليدانّيني يف كابل أو حول كابل فوجد عنده جهاز إرسال و هذا جهاز إرسال 

السلكي مع املخابرات الباكستانّية فال ينطلقون و ال يتحرّكون إالّ باملشاورة مع املخابرات الباكستانّية و املخابرات 

كما هو معلوم للجميع على حّد تعبريهم مّتفقة مع املخابرات األمريكّية بتنسيق معها و برتتيب معها   الباكستانّية



(( يا أيّها اّلذين آمنوا إن تطيعوا اّلذين كفروا يرّدوكم على أعقابكم إىل آخره و ربّنا تبارك و تعاىل يقول 

  فهذا أيضا يلحق مبا سبق . فتنقلبوا خاسرين ))

(( يا أيّها حال أيضا نقول يف صّحة هذا اخلرب أّوال عندنا توّقف ألنّه كما نعلم من قوله تعاىل  على كلّ  الشيخ :

( بحسب المرء من الكذب أن يحّدث بكّل و قوله عليه الّسالم  اّلذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبّينوا ))

ثانيا على فرض أّن هذا  خبار إّال رّواا "" و ما آفة األو احلكمة اّليت استنبطت من اآلية و احلديث  ما سمع )

اخلرب صحيح فما ذكر و ما بين على هذا اخلرب هو استنباط و اإلستنباط معّرض للخطأ و الّصواب و حنن نقول 

هلذا املخرب و نرجو أن ال يكون خمربا باملعىن العريف نقول له ترى هذا اجلهاز مل يكن يف زمن ضياء احلّق و ال 

قول أي نعم مل يكن إّمنا حدث بعد ذلك ألنّنا سنقول له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني و إذا فإذا  يستطيع أن ي

كان من احملتمل أن يكون هذا اجلهاز موجودا عندهم من قبل فيحتمل حينئذ أن يستعمل يف صاحل اإلسالم و 

حتمال سقط به اإلستدالل و أخريا املسلمني و حيتمل أن يكون العكس و كما يقول الفقهاء الّدليل إذا طرقه اإل

أقول هل هذا أيضا ميّثل القادة كّلهم ؟ اجلواب كما قلنا عن جمّددي هذا ميثّل هذا الّشخص و حنن ال نستطيع أن 

ننكر حقيقة مرّة و هي أّن يف أصحاب الّرسول صّلى اهللا عليه و آله و سّلم اّلذين كانوا جياهدون مع رسول اهللا 

سّلم فيهم ناس من املنافقني مردوا على الّنفاق ما يعرفهم الّرسول عليه الّسالم بنّص القرآن  صّلى اهللا عليه و

الكرمي ترى أّي جهاد يقع بعد الّرسول صّلى اهللا عليه و سّلم ميكن أن نتصّور أنّه نظيف باملائة مائة من مثل 

هو كذلك باملائة مليون فمعىن هذا الكالم أولئك املنافقني ؟! ال نستطيع أن نتصّور ذلك إذا كان األمر كذلك و 

أنّه أّي جهاد ترفع رايته فال ينبغي أن نناصره ملاذا ؟ ألنّه قد يكون فيه منافقون قد يكون يف القادة بعض املنافقني 

و هذا ال نستطيع أن ننفيه لكن هذا ال يلزم منه أن نقول كّل القادة منافقني و إذ األمر كذلك فكّل هذه 

أخشى يف الواقع أن تكون صادرة من خمربين باملعىن العريف يراد ا يعين تضعيف محاس املسلمني اّلذين الّشبهات 

حتّمسوا للجهاد مع األفغانّيني يف بالد األفغان و إن كان حتّمسهم هذا دون حتّمس الغري جماهدين اّلذين يريدون 

  أن جياهدوا مع من ال جياهد .

قول عندما وقعت األحداث األخرية يف الّسعوديّة جاء بعض ااهدون من احلليب : ورد سؤال من بعضهم ي

اإلخوة الّسعودّيني املاكثني يف بيشاور و أفغانستان للجهاد مع الّسعوديّة على حسب ظّنهم فعندما جاءت 

اية هلم أم القّوات األمريكّية رفض هؤالء اإلخوة ااهدون اإلشرتاك فهل ينتظرون جبوار أهلهم إحاطة هلم و رع

  . ...يرجعون إىل اجلهاد 

  هل ينتظرون إيش ؟ الشيخ :



  احلليب : فهل يبقون مع أهليهم منتظرين يعين يرعوم و حيفظوم و يكلؤوم أم يرجعون للجهاد يف أفغانستان ؟

  يرجعون إىل جهادهم . الشيخ :

  هات شو عندك . الشيخ :

من املسلمني اإلنتماءات احلزبّية و حنن و  ...اس اّلذين يريدون بّدي أسأل خبصوص اآلن يعين كثر النّ  السائل :

هللا احلمد ال نؤمن ذا و لكن ما هي الّنظرة الّصحيحة إلقامة دولة إسالمّية يقول البعض أنّه ال نستطيع إقامة 

ذا ال نستطيع به دولة إسالمّية إّال بوجود تكّتل حزيب يقيم هذه الّدولة أّما أن يكون كّل إنسان يعمل لنفسه فه

  أن نقيم الّدولة . فما رأيكم من الوجهة الّسلفّية اّليت نعتقدها و اهللا أعلم 

باعتبار أّن الوقت ضّيق سأختم املوضوع بسؤال و جوابه . هذا الّتكّتل اّلذي يراد إنشاؤه يكون على  الشيخ :

  علم باإلسالم أم على جهل ؟

  على علم . السائل :

  ة أم غائبة ؟الّشمس طالع الشيخ :

  طالعة . السائل :

  عن علم أم على جهل بّدو يكون الّتكّتل؟ الشيخ :

يعين حنن نقول ملن هم من الّشباب اّلذين هم حمسوبون علينا كسلفّيني بعضم عندهم علم و بعضهم  السائل :

  من عاّمة الّناس .

ّل األفراد ألّن اصحاب الّرسول ما كانوا كّلهم اّلذين يريدون القيام ذا الّتكّتل , الّرؤوس يعين ؟ ليس ك الشيخ :

علماء فنحن نقصد اّلذين يريدون أن يقيموا هذا الّتكّتل كم شخص تتصّور أنت اّلذين يريدون أن يقيموا هذا 

  الّتكّتل يعين مخسة , عشرة , مخسني , سّتني ؟

  جمموعة كبرية . السائل :

ذه اموعة الكبرية ال تكّربها أنت أكثر هذه اموعة الكبرية على كبرية , بارك اهللا فيك سؤايل إذا عن ه  الشيخ :

  علم أم على جهل ؟

  يعين بعضهم على علم و بعضهم على جهل . السائل :

اهللا يهديك , يا أخي ما عاد فيه تبعيض هنا ألنّه أنا بّعضت معك و صّفيت لك و شّفيت لك أكرب  الشيخ :

اّلذين هم يريدون أن يقيموا هذا الّتكّتل و ينشؤوه و يسّلكوه و يديروه إىل  عدد ممكن و بقينا على العدد األقلّ 

  يف تصفية هون ؤالء األشخاص ؟ فيه تقليل ؟ ...آخره 



  نعم . السائل :

  بعضهم عندهم علم و بعضهم عندهم جهل . الشيخ :

ر العدد من أجل تقريب املوضوع ما أجبتين اهللا يهديك , يا أخي انتهينا بعضهم و بعضهم خلّينا نصغّ  السائل :

. هذا احلزب اّلذي يريد يدير اآلن الّشعب األردين , ال نقول األّمة اإلسالمّية الّشعب األردين كم مليون يعين 

  مليون أو مليون و نصف , هذا الّشعب األردين يعين يريد تقريبا مخسني واحد يكونوا رؤوس أم هذا العدد كبري ؟ 

  . ...كثري , البّد يكونوا علماء يف هذا هذا العدد   السائل :

أنا ال أتكّلم اآلن عن العلماء أنا أتكّلم عن اّلذي يريد أن يدير و يريد أن يشّكل احلزب و العدد الكبري  الشيخ :

  األّمة هذه أو الّشعب األردين أقّل شيء ما حيتاج إىل مخسني شخص ؟

  نعم نعم . السائل :

ثري يف زعمك ألنّه ال نريد أن نتناقش اآلن يف أمور جانبّية قلّله إىل العدد اّلذي أنت إذا كان هذا العدد ك الشيخ :

  مقتنع به أنّه البّد منه . قّلله .

  يعين عشرة أو عشرين . السائل :

يوجد عندك عشرة أو عشرين هنا يف عّمان فقط عرفوا اإلسالم مصّفا من كّل دخيل و فهموا األحكام  الشيخ :

  يث أّم يتمّكنوا يديروا هذا احلزب املؤّلف من األلوف املؤلّفة يوجد عندك؟الّشرعّية حب

  طبعا ال يوجد . السائل :

فإذا سابق ألوانه أن يفّكر الّشباب املسلم فيما يسّمى بتحّزب أو تكّتل واحد على أساس الكتاب و  الشيخ :

  ي كّله . أليس يوجد منّظمات يف العامل اإلسالمي ؟الّسّنة اّلذي يسّمونه اليوم بالّتنظيم أخي شوف العامل اإلسالم

  نعم . السائل :

طّيب , احبث يل عن منظّمة فيها عشرة من العلماء موش عشرين , ثالثني و تعرف أنت كّلما الّشعب   الشيخ :

و مخسة كرب كّلما لزم أن يكون عدد العلماء أكثر . عّد يف ذهنك أّي منّظمة يف العامل اإلسالمي و سّم أربعة أ

أنفسهم قبل أن يكّتلوا غريهم هم متكّتلون أّوال على كلمة سواء الكتاب و الّسّنة و على منهج  ...من العلماء 

  الّسلف الّصاحل يوجد هذا ؟

  ال يوجد . السائل :

ا و هذا إذا ال تضّيعوا أوقاتكم يف اإلستعجال باألمر ألنّه القضّية حتتاج إىل استعدادات هاّمة و هاّمة جدّ  الشيخ :

لكن اآلية هذه إذا  (( إن تنصروا اهللا ينصركم ))اإلستعداد سهل و صعب سهل ألنّنا نعلم من آية واحدة 



(( إن تنصروا اهللا ربطناها بإنشاء حزب أو تكّتل أو تنظيم سيحتاج األمر إىل شرح خالصته ما قّدمته لك 

  بعلم أم جبهل ؟ ينصركم ))

  بعلم . السائل :

(( و لتكن أّمة عن ذهنك ليس الزما أن يكون كّل فرد عامل ال . بس الزم يكون هناك أّمة و بعيد  الشيخ :

(( الزم يكون أّمة يقومون ذا الواجب و هو العلم إذا هذا الّتكّتل ينشأ من مالحظتنا ملثل هذه اآلية  منكم ))

  بعلم أم جبهل ؟ إن تنصروا اهللا ينصركم ))

  بعلم . السائل :

  ال يوجد إشكال . علم مصّفى أو علم خليط ممّا وردنا كّل هذه الّسنني ؟بعلم  الشيخ :

  من الكتاب و الّسّنة . السائل :

من الكتاب و الّسّنة , أين هو إذا هذا العلم من الكتاب و الّسّنة ؟ موزّع يف العامل اإلسالمي واحد ,  الشيخ :

حنن نريد علماء يف األرض الواحدة جيتمعوا على هذه  العامل اإلسالمي أكرب بكثري لكن...اثنني , ثالثة , مخسة

بعلم و ليس مطلق  (( إن تنصروا اهللا ينصركم ))احلقيقة العلمّية اّليت هي كتاب و سّنة و بعد فهمنا من قوله 

علم بينما علم الكتاب و الّسّنة و ليس علم الكتاب و الّسّنة فقط بل على منهج الّسلف الّصاحل ألنّه اآلن كّل 

جلماعات اإلسالمّية صاروا سلفّيني ما شاء اهللا كّلهم يقولون الّسلف الّصاحل لكن بعضهم كّذاب يّتخذ ذلك ا

يدخل  (( إن تنصروا اهللا ينصركم ))وسيلة لتكتيل الّناس بعضهم صادق لكن موش فاهم مذهب الّسلف إذا 

سّنة و إّمنا على منهج الّصاحل . مثّ  فيها بعلم و ليس جبهل و علم الكتاب و الّسّنة و لكن ليس فقط كتاب و

علم بدون عمل أو مع العمل أين هذا العمل ؟ لذلك أنا تعجبين ذا الّزمن كلمة اّليت أرّددها دائما ألّا من 

كفروا ا عملّيا بل و ...احلكم الّنادرة يف العصر احلاضر و من عجائب األمور أّا صدرت من رئيس مجاعة 

ما  " أقيموا دولة اإلسالم يف قلوبكم تقم لكم على أرضكم "معوا مّين و ال تسمعوا منهم بكالمهم ألنّه تس

بيكّروا و ال يسمعوا إطالقا . ملاذا ؟ ألّم خمالفني هلذه احلكمة فهم يصيحون و ال يعملون , جيهلون و ال 

إذا حتّققت الّتصفية و  " تصفية و تربية "ما يعلمون و لذلك فلن تقوم قائمة اإلسالم إّال بكلمتني أرّددهم أنا دائ

الّرتبية سيكون الّتكّتل اإلسالمي كما يقولون نتيجة طبيعّية الّرسول ال يعرف شيء امسه تكّتل و حتّزب لكن يعرف 

(( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بينكم أن ال أّن اهللا أمره أن يدعو الّناس إىل كلمة سواء 

وانطلقت الّدعوة من كلمة  د إّال اهللا و ال نشرك به شيئا و ال يّتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا ))نعب

الّتوحيد حّىت بدأت املعركة بعد سينني عشر و أكثر بني اإلسالم و بني الكفر فهذه سّنة اهللا يف خلقه أّما استباق 



" من استعجل ما جاء أيضا يف بعض احلكم القدمية الّنتائج كما يفعل اليوم اجلماعات فهذه ستكون نتيجة ك

  . الّشيء قبل أوانه ابتلي حبرمانه "

  هل جيوز بيع األسلحة للعراق أو الكويت يف مثل هذه الظّروف ؟ السائل :

  إذا كان جيوز أن حتمل الّسالح فبعه . الشيخ :

  يعين و حنن يف ظروف هذه الفتنة . السائل :

  ذت اجلواب ؟ساحمك اهللا ما أخ الشيخ :

  إذا ال جيوز أن حنمل الّسالح إذا ال جيوز أن نبيعه . السائل :

  سبحانك اللهّم و حبمدك أشهد أن ال إله إالّ أنت أستغفرك و أتوب إليك . الشيخ :

الّشيخ أبو بكر اجلزائري أحد األخوة سأله ملاذا ال تقول يف اية اجللسة سبحانك اللهم وحبمدك أشهد  السائل :

   إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك , قال له مادام هذه جلسة علم فال يقال فيهاأن ال

  و إالّ كان كّفارة . ...اهللا يهديه . احلديث يقول إن كان جملس خري كان ك  الشيخ :

  جزاكم اهللا خريا . السائل :


